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Dialog med ordfører og rådmannen - verdier/verdigrunnlag, etikk, habilitet og
omdømmebygging
Kommunale enheter - effektivitet og driftsøkonomi
Orientering fra enhet teknisk og landbruk
Orientering fra revisor - status regnskapsrevisjon
Orientering fra revisor - status for arbeidet med forvaltningsrevisjon
Kommunens revisjonsordning
Kontrollutvalgets årsrapport 2017
Kontrollutvalgets budsjett 2018

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
01.02.2018

Saknr
01/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/62 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:

1.

Valg av revisor, kommunestyret

2.

Kontrollutvalgets årsplan-møteplan for 2018, kommunestyret

3.

Forslag til driftsbudsjett 2018 - Kontroll og tilsyn (kontrollutvalget) – Svarbrev

Diskusjonsgrunnlag for sak 3/17
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
01.02.2018

Saknr
02/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/28 - 2

Saksbehandlers forslag til vedtak
Saken legges fram uten forslag til vedtak.
Vedlegg
Ingen
Ikke trykte vedlegg
1. https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-ogregioner/kommunereform/Verktoy/lokaldemokrativeilederen/dela/etikk/id2424157/
2. http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/etikk/
3. Etiske retningslinjer for Frosta kommune
4. Kontrollutvalgets årshjul/årsplan 2018
5. Kommuneloven
6. Forvaltningsloven

Saksopplysninger
Kommunen skal forvalte fellesskapets ressurser på en god måte, fastsette
innbyggernes rettigheter og plikter og tildele tjenester. Dette har stor betydning for
den enkeltes rettssikkerhet og velferd. Lover, regler og interne rutiner regulerer
hvordan kommunen forvalter sitt samfunnsansvar. Gjennom å kjenne til og følge
reglene kan folkevalgte og ansatte sikre at beslutninger blir så riktige, rettferdige og
gjennomtenkte som mulig, og bidra til den allmenne tilliten til kommunen. Det handler
blant annet om at innbyggerne skal kunne være trygge på at kommunen løser sine
oppgaver på en måte som ivaretar sentrale forvaltningsverdier som likebehandling,
personvern, habilitet, klageadgang, offentlig innsyn og åpenhet i den politiske og
administrative virksomheten.
Etikk er refleksjon over verdier og normer, og begrunnelsen vi gir for våre valg. For
folkevalgte og ansatte i en kommune handler etikk om systematisk refleksjon over
hva som er god praksis i den kommunale virksomheten. Arbeid med etikk hjelper oss
til å gjenkjenne etiske problemstillinger, og dermed muligheten til å foreta gode,
velbegrunnede beslutninger.
Kommuneloven signaliserer at kommunal virksomhet skal kjennetegnes av tillit og
bygge på en høy etisk standard. Å følge lovene er et etisk og moralsk krav. Samtidig
går etikken utover jussen. En handling skal være lovlig, men den må også kunne
begrunnes etisk og ses i sammenheng med kommunens øvrige mål og verdier.
Etisk arbeid i kommunen handler om bygging av tillit og er grunnleggende i
forvaltningen av fellesskapets verdier. Tillit øker kommunens handlingsrom, både
som tjenestetilbyder, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokratisk arena. Tillit

gir grunnlag for medarbeiderfellesskap, samarbeid innad i kommuneorganisasjonen
og for et nødvendig samspill mellom kommune, næringsliv, frivillighet og
innbyggerne. Motsatt kan påstander om kameraderi, inhabilitet eller avsløringer om
korrupsjon svekke kommunens legitimitet og styringsevne.
På KS sin nettside kan en bl.a. lese:
«Hvorfor etiske retningslinjer?
Arbeid med etiske retningslinjer åpner for diskusjoner og erfaringsutveksling før
uregelmessigheter eller feilvurderinger oppstår.
Forståelsen av hva er god etisk praksis er en vesentlig del av selve
kulturbyggingen i alle deler av kommunens virksomhet og blant folkevalgte. Er
det åpenhet rundt situasjoner der ansatte og ledelse kommer opp i ulike etiske
dilemmaer, er det lettere å unngå individuelle tolkninger av dilemmaene, det gir
mindre sannsynlighet for feiltrinn.
Utarbeid retningslinjene lokalt
Etiske regler får bedre forankring og større oppmerksomhet hos de som skal
anvende dem når reglene utarbeides lokalt. En velfungerende kommune
synliggjør etiske dilemmaer og inkluderer folkevalgte, medarbeidere og ledere i
arbeidet med å håndtere disse utfordringene. Den setter av tid til verdiarbeid og
etisk refleksjon.
Felles forståelse
I et fellesskap med sammenfallende moral og der de ansatte har en felles
forståelse av grunnleggende prinsipper for handling, kan det gå lang tid mellom
hver gang vi tenker på etiske dilemmaer. Kommunens ansatte og folkevalgte er
enige om det meste og forstår hvorfor de andre prioriterer og velger som de
gjør. Det er først når det oppstår uenighet, eller når vi utfordres ved at noen for
eksempel stiller spørsmål ved det som gjøres, at vi blir klar over de etiske
utfordringene igjen. Da må vi begynne å tenke igjennom prinsippene vi bygger
på, og hvilke holdninger som ligger til grunn.
Alle må med
For å få til en konstruktiv prosess i kommunens arbeid med etikk må vi rette
fokus mot egen praksis, hva vi skal stå for, og hvordan vi sammen kan
forebygge holdninger og handlinger som vi ikke ønsker. Ikke minst må
medarbeiderne (eller de ansatte/folkevalgte) stimuleres til - og være villige til å
ta ny erkjennelse inn over seg.
En vellykket prosess forutsetter at alle i virksomheten deltar og får komme med
egne bidrag. Alles mening må telle like mye. Prosessen må legges opp på en
slik måte at den preges av åpenhet og trygghet, og at den stimulerer til ærlighet
og respekt.»
På KS sin nettside gis det lenker til en del praktiske hjelpemidler som kan bidra til å
øke forståelsen av hva som skiller de etisk rette handlingene fra de uetiske.

Vurdering
KS sin tilnærming til utviklingsprosessen tar inn over seg betydningen av å etablere

eierskap til verdigrunnlag og etiske retningslinjer på hos alle på alle nivåer.
Selv om KS etikkutvalg tydelig har fastslått at de etiske retningslinjer også bør
omfatte de folkevalgte, fokuserer de fremtrukne eksempler på ansatte situasjoner. De
etiske valg en står overfor vil imidlertid være nokså identiske - enten en er ansatt eller
en er folkevalgt.
Det er hver og en sitt ansvar at all saksbehandling og at alle prosesser i kommunen
tilfredsstiller alle rettslige og faglige krav. Det er også hver og en sitt ansvar at alle
som blir berørt blir møtt med åpenhet og respekt, og at disse så langt mulig blir gitt
mulighet for medbestemmelse.
Saken legges med dette frem for diskusjon i møtet.

Dialog med ordfører og rådmannen - verdier/verdigrunnlag, etikk,
habilitet og omdømmebygging
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
01.02.2018

Saknr
03/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/28 - 1

Vedlegg
Etiske retningslinjer for Frosta kommune
Ikke trykte vedlegg
1. Kommuneloven
2. Forvaltningsloven

Saksopplysninger
Kontrollutvalget har invitert ordføreren og rådmannen til en dialog om kommunens
verdier/verdigrunnlag, etikk, habilitet og omdømmebygging. Disse temaene henger
nært sammen, og kontrollutvalget har satt av tid til refleksjon og diskusjon i forkant av
dialogen med ordføreren og rådmannen.
Kommunen skal forvalte fellesskapets ressurser på en god måte, fastsette
innbyggernes rettigheter og plikter og tildele tjenester. Dette har stor betydning for
den enkeltes rettssikkerhet og velferd. Lover, regler og interne rutiner regulerer
hvordan kommunen forvalter sitt samfunnsansvar.
Kommunen er avhengig av befolkningens tillit til at all saksbehandling og alle
prosesser i kommunen tilfredsstiller alle rettslige og faglige krav. Samtidig vet en at
utvikling av kommunale planer og planprosesser kan være svært konfliktfylt for en
kommune.
Kontrollutvalget har hatt en del saker i det siste som kan gi grunnlag for refleksjon.
Hvor godt er regelverk og prosedyrekrav kjent administrativt og politisk, og hvordan
blir dette fulgt opp i det daglige arbeid - det være seg i saker eller i ulike prosesser
som igangsettes? Sees de daglige valg og prioriteringer i lys av kommunens verdier
og verdigrunnlag? Kommunen har etiske retningslinjer - hvordan implementeres
disse i de daglige valg som gjøres administrativt og politisk?
Saken legges med dette fram for diskusjon i plenum.

Frosta kommune

ETISKE RETNINGLINJER FOR FROSTA KOMMUNE
1. Generelt
Frosta kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både
folkevalgte og ansatte har ansvar for å etterleve dette prinsippet. Som forvaltere av samfunnets
fellesmidler stilles det spesielt høye krav til den enkelte medarbeiders etiske holdninger i sin
virksomhet for kommunen/fylkeskommunen.
Alle plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens
virksomhet.
Dette innebærer også at alle forholder seg lojalt til vedtak som er truffet.
2. Ivaretakelse av menneskeverdet
Folkevalgte og ansatte skal behandle brukere, kolleger og andre de kommer i kontakt med
gjennom arbeid eller arbeidsrelaterte aktiviteter, med høflighet og respekt. Ansatte og folkevalgte
må ikke opptre på en måte som kan krenke menneskeverdet.
3. Møte med kommunens brukere
Ansatte og folkevalgte i Frosta kommune skal være seg bevisst at de danner grunnlag for
innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Folkevalgte og ansatte skal derfor aktivt ta avstand
fra og bekjempe enhver uetisk praksis.
Både folkevalgte og ansatte plikter å lytte til innbyggernes interesser, tilstrebe likebehandling og
opptre med respekt overfor det enkelte individ. Faglige kunnskaper og faglig skjønn skal ligge til
grunn i rådgivning, myndighetsutøvelse og tjenesteyting.
4. Forvaltning av samfunnets fellesmidler
Ansatte og folkevalgte i Frosta kommune skal være seg bevisst at de forvalter samfunnets
fellesmidler på vegne av alle innbyggerne i kommunen. Kommunens ansatte og folkevalgte
plikter å ta vare på kommunens ressurser på den mest økonomiske og rasjonelle måte og skal
ikke misbruke eller sløse med kommunens midler. For å nå målene på en god og effektiv måte
kreves det en avveining mellom effektivitet og ressursbruk, grundighet, kvalitet og god
forvaltningsskikk.
Kommunens ansatte og folkevalgte skal ikke tilegne seg personlige fordeler av kommunens
ressurser, verken økonomiske midler, eiendommer eller andre eiendeler. Privat bruk av
kommunens maskiner, biler og annet utstyr kan bare skje i samsvar med fastsatte retningslinjer
eller etter tillatelse fra enhetsleder/avdelingsledere, jfr. reglementet for kommunale kjøretøyer.
5. Habilitet
Kommunens ansatte skal ikke opptre på en måte som er egnet til å svekke tilliten til deres
upartiskhet. Alle som treffer beslutninger og tilrettelegger for beslutninger i Frosta kommune er
bundet av forvaltningslovens habilitetsregler. Ansatte og folkevalgte har en selvstendig plikt til å
varsle overordnede om inhabilitet slik at man kan fritas fra videre befatning med saken. Ved tvil
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om inhabilitet skal den ansatte eller folkevalgte forelegge spørsmålet for sin nærmeste leder.
Folkevalgte og ansatte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom
kommunens interesser og egne interesser. Dette gjelder også forhold som ikke direkte rammes av
inhabilitetsbestemmelsen i forvaltningsloven. Dersom spesielle personlige interesser likevel kan
påvirke avgjørelsen i en sak en har faglig ansvar for, eller for øvrig deltar i saksbehandlingen
eller forberedende saksbehandling i, skal en ta dette opp med overordnet.
Ved inhabilitet på rådmannsnivå i kommunen fattes alle midlertidige beslutninger og vedtak i
saken av det nærmeste kompetente politiske organet. Ordføreren må i slike tilfeller vurdere om
sakens art tilsier at saksforberedelse bør foretas av en annen kommune.
Hvis spesiallovgivningen tillegger vedtakskompetansen til en bestemt stilling og personen som
innehar denne stillingen er inhabil, så oppnevner kommunaldirektøren eller rådmannen en
kompetent stedfortreder for han/henne.
Det er ikke ønskelig at kommunens overordnede administrative ledelse deltar aktivt i
partipolitisk virksomhet.
6. Tilbud om gaver og andre fordeler i tjenesten
Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og
informasjonsutveksling, men graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke overstige en slik
verdi at den påvirker beslutningsprosesser eller gir andre saklig grunn til å tro det.
Ansatte og folkevalgte i Frosta kommune må for seg selv eller andre ikke motta gaver,
provisjoner, tjenester eller andre ytelser i forbindelse med anskaffelser og kontraktsinngåelser.
Dette omfatter også gunstige betingelser knyttet til reiser og opphold. Folkevalgte og ansatte kan
imidlertid motta gaver av ubetydelig økonomisk verdi, slik som reklamemateriell, blomster og
lignende.
Når det gjelder verdi av gaver, så skal de uansett ikke overskride en øvre grense på kr. 400. Ved
tilbud om gaver o.l. som har et omfang som går ut over kommunens retningslinjer, skal nærmeste
overordnede kontaktes. Mottatte gaver skal returneres avsender sammen med et brev som
redegjør for kommunens regler om dette.
Kommunens ansatte skal ikke som en del av sin tjenesteutøvelse gi eller tilby gaver eller andre
fordeler som er egnet til eller som er ment å påvirke mottakerens tjenestehandlinger.
7. Forretningsetiske regler
Alle ansatte og folkevalgte plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglementer som
gjelder for kommunens virksomhet. Ingen skal på vegne av kommunen foreta handlinger som er i
strid med god forretningsskikk. Alle anskaffelser må baseres på forutsigbarhet, gjennomsiktighet,
etterprøvbarhet, likebehandling og god forretningsskikk. Kommunen legger vekt på at alle
forhold i sine forretningstransaksjoner blir korrekt behandlet og registrert. Alle fakturaer med
bilag og dokumenter fra forretningsforbindelser skal være fullstendige og korrekte.
Kommunens forretningsmessige virksomhet må drives slik at innbyggere, brukere og
leverandører har tillit til kommunen som forvalter av innbyggernes fellesmidler og som
forretningspart. All forretningsvirksomhet skal bidra til å nå de mål kommunen har for sin
virksomhet.
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Kommunens ansatte kan ikke levere varer og tjenester til den virksomhet i kommunen hvor de
selv er ansatt. Kommunens ansatte og folkevalgte skal ikke gjøre privat bruk av kommunens
samkjøpsavtaler eller rabattordninger.
8. Ansvar
Ledere i Frosta kommune skal bygge en organisasjonskultur basert på åpenhet og som ivaretar
kommunens verdigrunnlag: redelighet, respekt og raushet og etiske regler. Lederne må være
bevisst på at de gjennom ord, handling og lederstil har stor innflytelse på kulturen og normene
for adferd i kommunen og at de dermed har et særlig ansvar for oppfølging av de etiske
retningslinjene.
Ledere på alle nivåer skal gjennomgå de etiske retningslinjene med sine medarbeidere en gang i
året og ved nyansettelse. Gjennomgang av etiske retningslinjer skal være en del av
folkevalgtopplæringen. Lederne skal påse at alle ansatte og folkevalgte undertegner på at de har
lest og forstått kommunens etiske regler.
Ansatte og folkevalgte i Frosta kommune har et personlig og selvstendig ansvar for å følge de
gjeldende rettslige regler og kommunens etiske retningslinjer. Ansatte og folkevalgte tar opp
tvilstilfeller i forhold til de etiske reglene med sin nærmeste leder. Lojalitetsplikten medfører
ingen plikt til å følge pålegg om å gjøre noe ulovlig eller uetisk.
Brudd på de etiske reglene kan i henhold til personalreglementet medføre konsekvenser for
arbeidsforholdet.
Det er riktig at alle med politiske verv og alle ansatte i Frosta kommune er seg bevisst
forpliktelsene som ligger i kommunens etiske retningslinjer, og at hver enkelt medarbeider og
politiker er klar over det ansvar de har for å følge disse retningslinjene og annet regelverk som
gjelder for hver enkelt stilling og hvert enkelt ombud.
Vedtatt av kommunestyret i møte 03.09.96, sak 66
Endret

av kommunestyret i møte 19.06.12, sak 51

Kommunale enheter - effektivitet og driftsøkonomi
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
01.02.2018

Saknr
04/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 212
Arkivsaknr
18/29 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om arbeidet med
å identifisere effektiviserings- og innsparingspotensialer i septembermøtet.
Vedlegg
Kommunale enheter - effektivitet og driftsøkonomi

Vedlegg
Effektivitet og driftsøkonomi – en fremstilling av analyser utført av SØF, KonSek
Trøndelag IKS
Ikke trykte vedlegg
Kommunestyrets sak 76/17
Saksopplysninger
Kommunestyret forutsatte i budsjettdebatten at rådmannen identifiserer
effektiviserings- og innsparingspotensialer i økonomiplanperioden, jf.
kommunestyrets sak 76/17.
Senter for økonomisk forskning (SØF) har utarbeidet beregninger for effektiviteten for
en del av tjenestene i kommunene. Den anvendte metode sier noe om den enkelte
kommunes effektivitet i forhold til beste etablerte praksis.
Disse analysene antyder at Frosta kommune har en relativt god effektivitet mht.
grunnskole. Analysene antyder imidlertid at enhet helse og omsorg og barnehagene
har en god del å gå på mht. effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Dette
trekker Frosta kommune ned mht. den samlede fremstilling, se vedlegg.
Resultatene er for øvrig å finne på www.kommunedata.no.
Kontrollutvalget har anmodet rådmannen om en orientering vedrørende rådmannens
fortolkning av disse resultatene og om rådmannens vurderinger.
Orienteringen vil bli gitt i møtet.
Vurdering
En vil anbefale at kontrollutvalget ber rådmannen gi en orientering om arbeidet med
å identifisere effektiviserings- og innsparingspotensialer i septembermøtet.

Det vil eventuelt også kunne bli aktuelt med et samarbeid med kontrollutvalgene i de
omliggende kommunene for å frembringe mer kunnskap om hva de andre
kommunene gjør som Frosta kommune ikke gjør og vis a versa – og om hvilken
betydning dette har for kostnader og effektivitet.

Notat
Fra:
Paul Ivar Stenstuen (paul.ivar.stenstuen@konsek.no)
Dato:
Arkivsaknr:

12.01.2018
18/29-2

Kommunale enheter - effektivitet og driftsøkonomi
Paul Ivar Stenstuen
kontrollsekretær
Vedlegg:
Kommunale enheter - effektivitet og
driftsøkonomi
Mangler tittel

21850
21851

Effektivitet og driftsøkonomi – en fremstilling av analyser utført av SØF
Senter for økonomisk forskning (SØF) har utarbeidet beregninger for effektiviteten for en del av
tjenester i kommunene. Det er benyttet data for 2015-2016. Dataene er i hovedsak hentet fra
KOSTRA. Unntak fra dette er data for årsverk og læringsmiljø i grunnskolen og deler av dataene
for pleie og omsorg. Førstnevnte er hentet fra Utdanningsdirektoratet - som har hentet data fra
GSI. Deler av dataene for pleie og omsorg er hentet fra IPLOS.
Den anvendte metode sier noe om den enkelte kommunes effektivitet i forhold til beste etablerte
praksis. Resultatene er å finne på www.kommunedata.no. Her er følgende oppgitt:
«Barnehage
Produktmålene i barnehage fanger opp antall brukere og deres oppholdstid. I barnehage
skilles det mellom oppholdstiden for barn i to ulike aldersgrupper, fordi de yngste barna er
mer ressurskrevende enn de eldste. I barnehager inngår også antall kvadratmeter lekeog uteareal som produktmål.
Pleie og omsorg
Pleie og omsorg er karakterisert ved at det tilbys ulike typer tjenester. I denne sektoren
gjøres det først et skille mellom institusjoner og hjemmebaserte tjenester. Videre skilles
det mellom praktisk bistand og hjemmesykepleie i hjemmebasert omsorg.
Grunnskole
I grunnskolen sier produksjonsmålet mer om kvaliteten på tjenestene enn for de andre
sektorene. Produktmålene i grunnskolen er indikatorer som fanger opp elevenes
læringsutbytte og læringsmiljø. Utgangspunktet er grunnskolepoeng i vitnemålet fra 10.
klasse, og resultater fra nasjonale prøver i 8. klasse. Grunnskolepoengene er korrigert for
elevenes sosiale bakgrunn, som for eksempel foreldrenes utdanningsnivå, inntekt, sivil
status, arbeidsledighet, andel minoritetselever og andel elever som mottar
spesialundervisning. I tillegg inkluderes en indikator for læringsmiljø, nærmere bestemt
elevenes trivsel med lærerne.»

De analysene Senter for økonomisk forskning (SØF) har utført antyder at Frosta kommune har en
relativt god effektivitet mht. grunnskole. De utførte analyser antyder imidlertid at barnehager og
helse og omsorg har en god del å gå på mht. effektiv utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Dette
trekker Frosta kommune ned mht. den samlede fremstilling. Se nedenstående grafiske
fremstillinger.

Grunnskole

Helse og omsorg

Barnehager

Samlet

For å sette de omtalte enheter inn i et volummessig perspektiv har en hentet tall fra kommunens
årsregnskap for 2016.
Tall fra regnskapet for 2016
Sum frie disponible inntekter
Til fordeling drift

Regnskap
174 004 265
163 982 327

Skjema 1B - Sum fordelt drift
Hovedansvar

Regnskap

% av frie
midler

% av sum
fordelt

11
20

Sentraladministrasjon
(inkl.-f.utg./p
Enhet oppvekst

26 246 453
52 579 687

15,1
30,2

16,4
32,8

30

Enhet for helse og
omsorg

50 439 596

29,0

31,5

11 844 975
2 070 761
91 687
17 027 215
160 300 373

6,8
1,2
0,1
9,8
92,2

7,4
1,3
0,1
10,6
100

40
50
55
70
Sum fordelt

Enhet for teknisk
område og landbruk
Kirkeformål
Fellesansvar
Værnesregion

Vurdering
De analysene SØF har gjennomført er basert på såkalte DEA-analyser. Dette er den mest
utbredte analysemetoden i studier av offentlig sektors effektivitet. Som alltid ved slike analyser, er
det begrensninger og usikkerhet knyttet til resultatene.
Det effektivitetsbegrepet som ligger til grunn for DEA-analysen er såkalt teknisk effektivitet.
Kravet til teknisk effektivitet er at det ikke sløses med ressurser. Det skal ikke være mulig å
redusere bruken av innsatsfaktorer uten at produksjonen reduseres. Teknisk effektivitet er et
svakt effektivitetsbegrep, noe som innebærer at produksjonen kan være teknisk effektiv uten at
andre effektivitetskrav er oppfylt, herunder resultateffektivitet, formålseffektivitet og
prioriteringseffektivitet. I grunnskolen, hvor grunnskolepoeng og resultater fra nasjonale prøver
inngår som produkter, sier imidlertid analysen noe om resultateffektivitet og hvilken effekt
tjenestetilbudet har på brukerne.
Det er også viktig å være oppmerksom på at det kan være viktige forskjeller mellom de
kommunene som blir sammenlignet som ikke kommer fram ved kun å se på tall. I tillegg vil en
kommunes organisering og kostnadsstruktur kunne være et resultat av politiske prioriteringer og
beslutninger.
I de fleste kommuner er det imidlertid et uttalt ønske om å effektivisere driften, slik at en kan
frigjøre midler. De analyseresultatene som er publisert på kommunedata.no kan imidlertid gi en
pekepinn på hvor potensialet for effektivisering er størst.
Kommuner som skårer høyt kan innenfor analyserammen sies å ha en bedre praksis enn de som
skårer mindre godt. Hvordan disse kommunene har organisert seg og løser oppgavene vil derfor
kunne gi en pekepinn på hvilke vurderinger en bør gjøre knyttet til egen praksis dersom en
ønsker å effektivisere driften.

Orientering fra enhet teknisk og landbruk
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
01.02.2018

Saknr
05/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/5 - 1

Saksbehandlers forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
Vedlegg
Ingen
Ikke trykte vedlegg
Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2018
Saksopplysninger
I kontrollutvalgets møteplan for 2018 er det satt av tid til en orientering fra Enhet
Teknisk og landbruk.
Enheten har nylig fått ny leder. Det vil derfor være interessant for kontrollutvalget å bli
kjent med den nye leder. Enheten har imidlertid hatt en del utfordringer den senere
tid. Kontrollutvalget ønsker derfor en orientering om status ved enheten, samt om
planlagte og iverksatte tiltak.
Orienteringen vil bli gitt i møte.
Vurdering
Orienteringer fra administrasjonen etter en på forhånd fastsatt plan gir
administrasjonen gode muligheter til å legge opp sin tid og til å forberede seg.
Samtidig er det også lagt opp til at bredden i kommunens virksomhet blir dekket.
Dette gir kontrollutvalget gode muligheter til å holde seg orientert om de viktigste
sidene ved kommunens virksomhet.

Orientering fra revisor - status regnskapsrevisjon
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frosta kommune
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/59 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
Vedlegg
Statusrapportering Frosta

Møtedato
01.02.2018

Saknr
06/18

Orientering fra revisor - status for arbeidet med forvaltningsrevisjon
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
01.02.2018

Saknr
07/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/59 - 3

Saksbehandlers forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
Vedlegg
Status forvaltningsrevisjon

Ikke trykte vedlegg
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) med forskrifter

Saksopplysninger
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning
foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut
fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).
Revisjon Midt-Norge SA har etter det en forstår innført et nytt system og tallene for
medgåtte og gjenstående ressurser var ikke tilgjengelig på rapporteringstidspunktet.
Rapporten er derfor avgitt uten denne informasjonen.
Revisor opplyser imidlertid at det er pr. 25.01.2018 brukt 240 timer i prosjektet
«Kartlegging og testing av rådmannens internkontroll».

Vurdering
Saken sees som et ledd i kontrollutvalgets oppfølging av og med revisor.

Fra:
Til:
Kopi:
Emne:
Dato:

Sunniva Tusvik Sæter
Paul Ivar Stenstuen
Johannes Nestvold
Frosta: Status forvaltningsrevisjon
torsdag 18. januar 2018 15.28.34

Hei,
Her kommer en oppdatering for status på prosjektet «Kartlegging og testing av rådmannens
internkontroll» i Frosta kommune.
Alle planlagte intervjuer er gjennomført (med rådmannen, arkivsjef, personalrådgiver og
samtlige enhetsledere – unntatt teknisk hvor vi har intervjuet tidligere konstituert
enhetsleder)
Vi venter på verifisering av to av disse intervjuene
Tema for intervjuene har vært
Generell internkontroll
Overordnede systemer, reglementer, opplæring og ansvarsfordeling
Kontrollaktiviteter (tiltak, prosedyrer og arbeidsformer som utføres for å
ivareta internkontrollen.)
Informasjon og kommunikasjon mellom rådmannen og enhetene
Risikovurderinger
Utarbeiding og oppfølging av politiske saker
Spørreundersøkelse til saksbehandlere og politikere skal sendes ut i disse dager
Tema i spørreundersøkelsen er:
Dialog mellom politikerne og administrasjonen
Administrasjonens arbeid med å utarbeide og følge opp politiske saker
Revisjonen har fått tilgang til kommunens systemer i ePhorte og Innsida (herunder
«Kvalitetssystemet»)
Revisjonen har gjennomgått utvalgte saker (statistikkgrunnlag) i komiteene, formannskap
og kommunestyre. Det gjenstår gjennomgang av noen få saker.

Med vennlig hilsen
Sunniva Tusvik Sæter
Forvaltningsrevisor

M +47 47 75 27 16 | Skype for business

Revisjon Midt-Norge SA, Postboks 2565, 7735 Steinkjer
W www.revisjonmidtnorge.no | M +47 907 30 300

Kommunens revisjonsordning
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
01.02.2018

Saknr
08/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 210, TI - &22
Arkivsaknr
18/9 - 1

Saksbehandlers forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget vurderer innsparingspotensialet ved en konkurranseutsetting av
revisjonsordningen uttrykt i kroner og øre i sum til å være relativt beskjedent.
2. Kontrollutvalget vektlegger at en ved å være tilknyttet en interkommunal
revisjonsordning drevet i egenregi har en sterkere styring og innflytelse på den
fremtidige kostnadsutvikling.

Vedlegg
Ingen
Ikke trykte vedlegg
1. Kommunstyrets sak 75/17
2. Kontrollutvalgets sak 32/17

Saksopplysninger
Kommunestyret behandlet «Innstilling på valg av revisor» i møte den 19.12.17, sak
75/17. Kontrollutvalgets innstilling - «Revisjon Midt-Norge SA velges som revisor for
Frosta kommune fra 01.01.2018» - ble enstemmig vedtatt.
I forbindelse med debatten på saken ble det imidlertid fremmet et forslag om å
konkurranseutsette revisjonen. Dette forslaget ble senere trukket, men det ble
samtidig gitt uttrykk for en forventning om at kontrollutvalget vurderer kommunens
revisjonsordning. I sin oppsummering av saken oppfordret ordføreren kontrollutvalget
å ta med seg dette signalet videre.
Kommunen skal betale kr. 451 000 til Revisjon Midt-Norge SA i revisjonshonorar for
revisjonstjenester i 2018. Revisjonsoppdraget som er gitt Revisjon Midt-Norge SA er
en videreføring av revisjonsoppdraget som var gitt til KomRev Trøndelag IKS. Dette
bestod av:
1. Regnskapsrevisjon (finansiell revisjon), som utføres for at revisor skal kunne
bekrefte at regnskapene ikke inneholder vesentlige feil og mangler
2. Etterlevelsesrevisjon, som utføres for å kontrollere hvorvidt kommunen (og dens
organer) i sine vedtak og forvaltning etterlever (overordnede) politiske vedtak og
eventuelle lovkrav mv.
3. Forvaltningsrevisjon, som utføres for å kontrollere hvorvidt kommunen eller en
kommunal enhet, funksjon eller styringssystemer og prosedyrer har god
måloppnåelse, driftsøkonomi, effektivitet mht. utnyttelse av tilgjengelige
ressurser mv.

4. Ulike særattestasjoner mv.

Det forutsettes at alle disse tjenestene blir dekket av ovennevnte revisjonshonorar.
Dersom revisjonsoppdraget skal vurderes konkurranseutsatt må det først
gjennomføres en utredning, hvor alle sider ved den fremtidige revisjonsordningen må
belyses. Deretter må det eventuelt periodisk utarbeides et konkurransegrunnlag og
gjennomføres anbudskonkurranser. I tillegg vil en konkurranseutsatt revisjon kreve
en noe annerledes oppfølging enn oppfølgingen av en tilslutning til en
revisjonsordning i kommunal egenregi. I sum vil dette medføre en økning i
arbeidsmengden for sekretariatet.
I tillegg vil en å være tilknyttet en interkommunal revisjonsordning drevet i egenregi
ha en sterkere styring og innflytelse på den fremtidige kostnadsutvikling.
Vurdering
Ved vurderingene vil en vektlegge at kommunen vil ha en sterkere styring og
innflytelse på den fremtidige kostnadsutvikling ved å være tilknyttet en interkommunal
revisjonsordning drevet i egenregi. I tillegg vil et interkommunal ikke ha et
kommersielt formål med krav om økonomisk utbytte til eierne.
Ved å fusjonere de 2 store interkommunale revisjonsselskapene i Trøndelag vil en ha
enda større muligheter til å bygge et sterkt fagmiljø innenfor kommunal revisjon. En
forventer at de positive effektene av fusjonen både vil bli tatt ut i form av lavere
enhetspriser og form av kvalitetsforbedringer.
Innsparingspotensialet ved en konkurranseutsetting av revisjonsordningen uttrykt i
kroner og øre vurderes derfor i sum over tid til å være relativt beskjedent.

Kontrollutvalgets årsrapport 2017
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
01.02.2018

Saknr
09/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &14
Arkivsaknr
18/20 - 1

Saksbehandlers forslag til vedtak
1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til kommunestyret”
vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.

Saksbehandlers forslag til innstilling til kommunestyret
Kommunestyret tar ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til kommunestyret” til
orientering.
Vedlegg
Årsrapport 2017 Frosta

Vedlegg
Forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til kommunestyret.
Ikke trykte vedlegg
1. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
2. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
3. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner

Saksfremstilling
I kommunelovens § 77 heter at Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å
forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne.
Da kontrollutvalget er kommunestyrets hjelpeorgan til å føre det løpende tilsyn og
kontroll med forvaltningen, er det viktig at kommunestyret blir holdt tilstrekkelig
orientert om utvalgets arbeid.
Hvor ofte kontrollutvalget skal ha plikt til å rapportere vil være opp til kommunestyrets
nærmere bestemmelse. Noen slik bestemmelse er ikke vedtatt. Men i merknadene til
§ 4 i ny Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner heter det at
Utvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og
gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak. Dette er det for enkeltsaker over tid etablert
fast praksis på.
For øvrig blir alle møteinnkallinger med saksdokumenter sendt ordføreren da denne
har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. Dette fungerer som en informasjon til
det politiske miljøet. Møteinnkallingene med saksdokumenter sendes for øvrig også
til rådmannen.
I tillegg har utvalget funnet det formålstjenlig å sende møteprotokollene etter hvert

møte til både ordfører og rådmann. Dette i den hensikt å gi løpende orientering om
alle saker som har vært til behandling i utvalget.
Ut fra tidligere praksis er det også for 2017 naturlig å avgi en årsrapport om
kontrollutvalgets virksomhet til kommunestyret.
Vurdering
Kontrollutvalget anbefales å vedta det fremlagte forslag som kontrollutvalgets
årsrapport for 2017.

Kontrollutvalgets årsrapport
2017
Frosta kommune

Innhold
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2.1 MØTER ....................................................................................................................................................... 3
2.2 BEHANDLING AV KOMMUNENS REGNSKAPER ............................................................................ 3
2.3 FORVALTNINGSREVISJON .................................................................................................................. 4
2.4 SELSKAPSKONTROLL .......................................................................................................................... 4
2.5 ETTERLEVELSESREVISJON ................................................................................................................ 4
2.6 OPPFØLGING AV REVISOR .................................................................................................................. 4
2.7 ORIENTERING FRA KOMMUNENS ADMINISTRASJON................................................................. 5
2.8 BEFARINGER/BESØK ............................................................................................................................ 5
3 AVSLUTNING ................................................................................................................................................... 5
4 VEDLEGG.......................................................................................................................................................... 6

_________________________________________________________________________________________________________________
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2017
SIDE 2 AV 7

1 INNLEDNING
Kontrollutvalget har som oppgave å føre den løpende kontroll og tilsyn med den
kommunale forvaltning på vegne av kommunestyret, jf. kommunelovens kap. 12 med
forskrifter.
Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp et hvert forhold ved kommunens virksomhet
så lenge det kan defineres som kontroll og tilsyn, men kan ikke overprøve politiske
prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer. For nærmere
informasjon om kontrollutvalgets hjemmel og mandat, viser en til kontrollutvalgets
årsplan.
Kommunestyret valgte kontrollutvalg bestående av 5 faste medlemmer og 6
varamedlemmer for perioden 2015 – 2019 i møte den 13.10.2015.
Faste medlemmer
Varamedlemmer
Navn
Parti Funksjon Navn
Parti
Frode Revhaug
H Leder
Hans Erik Veien
H
Olav Galtvik
V Nestleder Sølvi Naavik
V
Britt-Ranveig Nielsen
Hernes
H Medlem Kari Berge
H
Dagfinn Sørheim
SP Medlem Brit Stavseth Nyeng
KrF
Vigdis Juterud Lein
Ap Medlem Ragnhild E. Viken
SP
Knut Wollan
Ap
Frode Revhaug sitter i kommunestyret, mens Dagfinn Sørheim, Olav Galtvik og BrittRanveig Nielsen Hernes er valgt som varamedlemmer til kommunestyret.
2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET I 2017
2.1 MØTER
Kontrollutvalget har i 2017 holdt 6 møter, og behandlet 35 saker, se vedlegg. Til
sammenligning var tilsvarende tall for 2016, 7 møter og 38 saker. Kontrollutvalgets
møter er åpne. Møtene har likevel vært lukket under behandling av saker underlagt
lovpålagt taushetsplikt.
Kommunens revisor benytter seg rutinemessig av sin møte- og talerett i
kontrollutvalgets møter.
2.2 BEHANDLING AV KOMMUNENS REGNSKAPER
Kontrollutvalget avga uttalelse til årsregnskap og årsrapport for Frosta kommune for
2015, sak 13/16.
Saksgangen ved behandlingen av kommunens regnskaper er forøvrig regulert i
kommuneloven med tilhørende forskrifter. Kontrollutvalgets uttalelser skal foreligge
før formannskapet avgir sin innstilling til kommunestyret, slik at formannskapet kan ta
disse uttalelsene i betraktning ved sine innstillinger.
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2.3 FORVALTNINGSREVISJON
Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 ble behandlet av kontrollutvalget i møte den
20.10.16, sak 31/16. Kommunestyret behandlet saken i møte den 12.12.16, sak
86/16. Kommunestyret traff slikt vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner plan for forvaltningsrevisjon for Frosta kommune –
2016-2019, med slik prioritering av prosjekter.
1) Kvalitet i omsorgstjenestene
2) Teknisk drift
3) Evaluering av kommunens samlede arbeid for å sikre barn og unge gode
oppvekstkår
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget selv myndighet til å gjøre endringer i
planperioden, herunder tilføye prosjekter på listen.
2.4 SELSKAPSKONTROLL
Plan for selskapskontroll 2016-2019 ble behandlet av kontrollutvalget i møte den
20.10.16, sak 32/16. Kommunestyret behandlet saken i møte den 12.12.16, sak
87/16. Kommunestyret traff slikt vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner plan for selskapskontroll for Frosta kommune – 20162019, med slik prioritering av prosjekter:
1) Innherred Interkommunale Legevakt IKS
2) Innherred Renovasjon IKS
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget selv myndighet til å gjøre endringer i
planperioden, herunder tilføye prosjekter på listen.
Kontrollutvalget har foretatt en bestilling av selskapskontroll vedrørende Innherred
Renovasjon IKS, sak 31/17. Bakgrunnen for omprioriteringen er ønske om å
koordinere denne selskapskontrollen med de øvrige eierkommunene.
2.5 ETTERLEVELSESREVISJON
Kontrollutvalget foretok en bestilling av etterlevelsesrevisjon hos revisor i møte den
08.06.17, sak 17/17. Saken ble lagt fram for kommunestyret i møtet den 29.08.17,
sak 53/17, med slik innstilling: Kommunestyret tar saken til etterretning.
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
2.6 OPPFØLGING AV REVISOR
Kontrollutvalgets sekretariat har faste møter med revisor, der revisor orienterer om
sitt arbeid. Sekretariatet har rett til innsyn i revisors arbeidspapirer, slik at en kan
forsikre seg om at revisjonsarbeidet foregår i samsvar med god revisjonsskikk.
Referat fra slike møter legges frem for kontrollutvalget. Utvalget har også blitt holdt
orientert om revisjonsstrategi og status for revisjonsarbeidet.
Oppdragsansvarlige revisorer skal årlig avgi erklæring om sin uavhengighet, jfr.
forskrift om revisjon § 15. Disse ble forelagt kontrollutvalget i møtet den 21.09.17, se
sakene 21 og 23/17.
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2.7 ORIENTERING FRA KOMMUNENS ADMINISTRASJON
Kommunens administrasjon har orientert om:
• Arbeidsmiljø (sak 2/17)
• Internkontroll og rapportering (sak 3/17)
• Aktuelle forhold knyttet til de kommunale årsregnskaper og årsrapport (sak 10/17)
• Rådmannens tilbakerapportering til kommunestyret om ikke gjennomførte
kommunestyrevedtak (sak 16/17)
• Kommunens økonomi (sak 19/17)
• Arbeidsmiljø og sykefravær (sak 34/17)
• Arbeidet med etikk og det etiske reglement
2.8 BEFARINGER/BESØK
Det er gjennomført besøk ved Frostatunet i 2017. Det oppsummerende notat etter
besøket ble lagt fram for kommunestyret i møtet den 19.12.17, sak 74/17.
3 AVSLUTNING
Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret - som har det øverste ansvaret - for på
dets vegne å føre tilsyn med øvrige folkevalgte organer og administrasjonen. I all
hovedsak har spørsmål kontrollutvalget har stilt til administrasjonen blitt besvart
tilfredsstillende og innen fastsatt frist. Forhold som kontrollinstansen avdekker, blir
som hovedregel løst på lavest mulig nivå, og bare unntaksvis formelt rapportert til
kommunestyret. Den årlige meldingen er derfor viktig informasjon om det tilsyn
kontrollutvalget utøver på vegne av kommunestyret.
Kontrollutvalget vurderer allikevel fortløpende hvilke saker og hvilken informasjon
som bør presenteres for kommunestyret.
Kontrollutvalget ser positivt på innspill fra kommunestyret i form av forslag på
oppgaver det vil være ønskelig at kontrollutvalget ser nærmere på.

Frosta 01.02.18

Frode Revhaug
Leder

Brit-Ranveig Nielsen
Hernes

Olav Galtvik
Nestleder

Dagfinn Sørheim

Vigdis Juterud Lein
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4 VEDLEGG
Møtedato

Sak
nr.
001/17
002/17
003/17

Sakstittel
Referatsaker
Orientering fra rådmannen vedrørende arbeidsmiljø
Orientering fra rådmannen vedrørende internkontroll
og rapportering

004/17 Orientering fra revisor - Status for arbeidet med
regnskapsrevisjon
09.02.2017
005/17 Orientering fra revisor - Status for arbeidet med
forvaltningsrevisjon

Møtedato

006/17 Kontrollutvalgets årsrapport 2016
007/17 Kontrollutvalgets budsjett for 2017
Eventuelt
Sak
Sakstittel
nr.
008/17 Referatsaker
009/17 Orientering fra revisor vedørende kommunalt
regnskap og revisjon
010/17 Kontrollutvalgets uttalelse til Frosta kommunes
årsregnskap for 2016

27.04.2017 011/17 Orientering fra rådmannen vedrørende
tilbakerapportering til kommunestyret mht. status for
kommunestyrevedtak
012/17 Orientering fra rådmannen vedrørende status mht.
svartider fra kommunen ved henvendelser fra
publikum
Eventuelt
Møtedato Sak
Sakstittel
nr.
013/17 Henvendelser til kontrollutvalget
Møtedato Sak
Sakstittel
nr.
014/17 Referatsaker
015/17 Besøk ved Frostatunet
016/17 Orientering fra rådmannen vedrørende
08.06.2017
tilbakerapportering til kommunestyret mht. status for
kommunestyrevedtak
017/17 Bestilling av etterlevelsesrevisjon
Eventuelt
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Møtedato

Sak
Sakstittel
nr.
018/17 Referatsaker
019/17 Orientering fra rådmannen vedrørende kommunens
økonomi
020/17 Besøk ved Frostatunet - oppsummerende notat
021/17 Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor – den årlige
uavhengighetserklæring
022/17 Orientering fra revisor vedr. revisjonsstrategien for
regnskapsrevisjon 2017

21.09.2017 023/17 Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor – den årlige
uavhengighetserklæring

Møtedato

024/17 Kontrollutvalgets arbeid høsten 2017 og 2018
025/17 Selskapskontroll vedrørende IR IKS - fastsetting av
temaer
026/17 Bestilling av etterlevelsesrevisjon - forslag til
prosjektplan
027/17 Kontroll og tilsyn - forslag til driftsbudsjett 2018
Eventuelt
Sak
Sakstittel
nr.
028/17 Referatsaker
029/17 Orientering fra revisor - status for arbeidet med
regnskapsrevisjon
030/17 Orientering fra revisor - status for arbeidet med
forvaltningsrevisjon

23.11.2017

031/17 Selskapskontroll vedrørende Innherred Renovasjon
IKS - forslag til prosjektplan
032/17 Innstilling på valg av revisor
033/17 Kontrollutvalgets årsplan / møteplan for 2018
034/17 Orientering fra rådmannen -arbeidsmiljø og
sykefravær
035/17 Orientering fra rådmannen - arbeidet med etikk og
det etiske reglement.
Eventuelt
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Kontrollutvalgets budsjett 2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
01.02.2018

Saknr
10/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/60 - 1

Vedlegg
Ingen
Ikke trykte vedlegg
1. Kommunestyrets sak 91/16
2. Kontrollutvalgets sak 24/16
3. Budsjettvedtak i representantskapene for KomSek Trøndelag IKS og KomRev
Trøndelag IKS
4. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 16.6.2004.
5. Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner av 15.12.2000.
6. Veileder for rapportering om ressursbruk og tjenesteproduksjon i kommuner og
fylkeskommuner.

Saksopplysninger
Kontrollutvalget behandlet forslag til budsjettramme for 2018 den 21.09.17 sak 27/17.
Budsjettrammen omfatter kontrollutvalgets samlede virksomhet, herunder kjøp av
revisjonstjenester og kjøp av sekretariatstjenester. Iht. de gitte føringer ble det
bevilget en total ramme på kr. 711 000 ved kommunestyrets behandling av budsjett
for 2018 den 19.12.17, sak 76/17.
Ut fra dette foreslås slik fordeling av den samlede rammen:
Art
10800
10804
10990
11002
11152
11209
11500
11602
13751
13752

Beskrivelse
Godtgjørelse folkevalgte
Tapt arbeidsfortjeneste
Arbeidsgiveravgift
Faglitteratur/tidsskrifter
Bevertning
Andre driftsutgifter
Kursavgifter og oppholdsutgifter
Reise og diettgodtgjørelse folkevalgte
Kjøp av tjenester fra KomSek Trøndelag
IKS
Kjøp av tjenester fra KomRev Trøndelag
IKS

2 018
44 000
8 000
7 400
2 000
3 400
3 000
25 000
2 200
165 000

Sum ramme - kontroll og tilsyn (funksjon
110)

711 000

Vurdering

451 000

En tilrår kontrollutvalget å vedta en spesifisering av det samlede budsjett for 2018 for
kontroll og tilsyn som fremgår av forslaget til vedtak.

Kontrollutvalgets budsjett for 2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
01.02.2018

Saknr
10/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/60 - 3

Saksbehandlers forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget vedtar følgende detaljbudsjett for kontroll og tilsyn for 2018:
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om å foreta de nødvendige budsjettekniske
registreringer.
Art
10800
10804
10990
11002
11152
11209
11500
11602
13751
13752

Beskrivelse
Godtgjørelse folkevalgte
Tapt arbeidsfortjeneste
Arbeidsgiveravgift
Faglitteratur/tidsskrifter
Bevertning
Andre driftsutgifter
Kursavgifter og oppholdsutgifter
Reise og diettgodtgjørelse folkevalgte
Kjøp av tjenester fra KomSek Trøndelag
IKS
Kjøp av tjenester fra KomRev Trøndelag
IKS

2 018
44 000
8 000
7 400
2 000
3 400
3 000
25 000
2 200
165 000

Sum ramme - kontroll og tilsyn (funksjon
110)

711 000

451 000

Vedlegg
Ingen
Ikke trykte vedlegg
1. Kommunestyrets sak 91/16
2. Kontrollutvalgets sak 24/16
3. Budsjettvedtak i representantskapene for KomSek Trøndelag IKS og KomRev
Trøndelag IKS
4. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 16.6.2004.
5. Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner av 15.12.2000.
6. Veileder for rapportering om ressursbruk og tjenesteproduksjon i kommuner og
fylkeskommuner.

Saksopplysninger
Kontrollutvalget behandlet forslag til budsjettramme for 2018 den 21.09.17 sak 27/17.
Budsjettrammen omfatter kontrollutvalgets samlede virksomhet, herunder kjøp av
revisjonstjenester og kjøp av sekretariatstjenester. Iht. de gitte føringer ble det
bevilget en total ramme på kr. 711 000 ved kommunestyrets behandling av budsjett
for 2018 den 19.12.17, sak 76/17.

Ut fra dette foreslås slik fordeling av den samlede rammen:
Art
10800
10804
10990
11002
11152
11209
11500
11602
13751
13752

Beskrivelse
Godtgjørelse folkevalgte
Tapt arbeidsfortjeneste
Arbeidsgiveravgift
Faglitteratur/tidsskrifter
Bevertning
Andre driftsutgifter
Kursavgifter og oppholdsutgifter
Reise og diettgodtgjørelse folkevalgte
Kjøp av tjenester fra KomSek Trøndelag
IKS
Kjøp av tjenester fra KomRev Trøndelag
IKS

2 018
44 000
8 000
7 400
2 000
3 400
3 000
25 000
2 200
165 000

Sum ramme - kontroll og tilsyn (funksjon
110)

711 000

451 000

Vurdering
En tilrår kontrollutvalget å vedta en spesifisering av det samlede budsjett for 2018 for
kontroll og tilsyn som fremgår av forslaget til vedtak.

